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Ata número cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

quatro de março do ano dois mil e vinte;-------------------------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, o Executivo Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, 
Presidente da Câmara, estando presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da 
Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João 
Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Abertura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos propondo a inclusão de um ponto na 
ordem de trabalhos, a saber, 2.4.2. – Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 
da RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M., proposta que foi aceite por 
todos os vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida propôs que a próxima reunião de câmara se realizasse dia 18 de março de 2020, 
pelas 10:00 horas, tendo em conta a chegada à cidade da 1ª etapa da 38ª Volta ao Alentejo em 
bicicleta, proposta aceite por todos os presentes.------------------------------------------------------------ 
 
 

1. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado voltou a solicitar cópia da documentação relativa aos processos dos 
acordos de dívida de habitação social sobre os quais se abstiveram, dando o benefício da 
dúvida, por não terem na altura tido acesso a toda a informação.----------------------------------------
Relativamente à delegação de competências e uma vez que a CDU já se manifestou contra por 
não concordarem com a forma que o processo está a ser conduzido, vindo o Governo adiar 
para 2022 esta descentralização e tendo a Câmara Municipal de Beja já assumido a aceitação 
das competências ao nível da Educação para o próximo ano letivo, perguntou o que é que se 
está a fazer no sentido de acautelar todas estas as questões, tanto do ponto de vista legal 
submetendo a matéria à Assembleia Municipal, como do ponto de vista prático de articulação 
com as escolas e de preparar os serviços para o efeito, isto a manter-se tudo aquilo que tem 
vindo a ser transmitido pelo executivo a tempo inteiro, disse.--------------------------------------------- 
 
Relativamente à documentação a vereadora Marisa Saturnino informou que os processos 
relativos aos acordos de dívida celebrados se encontravam disponíveis para consulta e ao 
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inteiro dispor dos senhores vereadores no Gabinete de Apoio aos Eleitos (secretariado de apoio 

às reuniões de câmara).--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado lamentou o facto de não ser a primeira vez que a informação 
solicitada não lhes é fornecida, aliás, no seu entender, a questão da Lei de Proteção de Dados 
não se coloca uma vez que já têm conhecimento do nome das pessoas e do volume total das 
dívidas, faltando apenas afinar alguns dados. Disse mais uma vez que, enquanto vereadores 
em regime de não permanência, têm naturalmente o direito, que devia ser inegável, em ter 
acesso a toda a informação para que possam votar em consciência e que são atitudes desta 
natureza que contribuem para haver algumas quezílias desnecessárias porque também eles 
têm um código deontológico e sabem guardar segredo. De qualquer forma, irá consultar o 
processo mas para ele acabou o benefício da dúvida sempre que há posturas deste género de 
não lhes ser facultada em toda a sua plenitude informação que vem à reunião de câmara, 
situação que espera não voltar a acontecer.-------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino reforçou que não estava a vetar qualquer direito de acesso à 
informação aos senhores vereadores pois, como referiu, o processo poderia ser consultado 
quando os mesmos bem entendessem. Contudo, e considerando a Lei de Proteção de Dados 
não iria enviar essa informação por email nem fornecer cópia do processo, visto não o poder 
fazer, esclarecendo que esta havia sido uma decisão tomada por todo o executivo em 
permanência. Questionou também que lhe causava alguma indignação o facto dos vereadores 
da CDU quererem dar contributos acerca de uma matéria que já havia sido votada em reunião 
de câmara e na qual se tinham abstido no momento da votação, o que não lhe fazia qualquer 
sentido. Relembrou ainda que, os vereadores em não permanência estavam com muita pressa 
na análise deste processo, no entanto, o processo o Mercado Municipal, que também 
desejavam muito consultar, há mais de quatro meses que se encontra à espera nos serviços 
para o0 efeito. Pediu ainda ao senhor vereador Vítor Picado para se acalmar, uma vez que o 
mesmo se encontrava muito nervoso.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, informou relativamente à transferência de competências na área 
da Educação, que dia 22 de fevereiro de 2020, realizou-se a primeira reunião entre os 
diretores de Agrupamento e a Delegada Regional de Educação do Alentejo. Nesta altura irão 
começar as reuniões de serviços e de chefes de divisão no sentido de terem total 
conhecimento do que se irá passar para até dia 01 de setembro se aceitar esta competência, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à aceitação tácita da competência da Educação, na sua opinião não será bem 
assim até porque esta matéria, e se estiver a cometer algum erro que o corrijam, terá de ser 
levada à Assembleia Municipal para ser aceite. Por outro lado perguntou se os dados que 
tinham há dois meses atrás se mantém inalterados no que respeita à necessidade de colmatar 
a questão dos técnicos especializados bem como a falta de assistentes operacionais e as obras 
necessárias na Escola de Santiago Maior, uma vez que cerca de 1.500.000,00 € dos 
2.500.000,00 € para esta competência são consumidos pelos vencimentos do universo de 
recursos humanos que a Câmara Municipal de Beja terá de absorver.---------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, informou que a verba destinada não é 2.500.000,00 € mas sim 
3.488.157,66 €, dos quais 2.340.000,00 € são para assistentes operacionais e assistentes 
técnicos. Referiu ainda que o Ministério da Educação está a rever tanto os rácios de todas as 
escolas do país, havendo a possibilidade de poder colocar mais 3 ou 4 assistentes operacionais 
consoante as necessidades das escolas, como também os rácios para as estruturas das 
unidades multidisciplinares, sendo que os diretores dos agrupamentos já foram alertados para 
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irem à plataforma da DGAL no sentido de preencherem os mapas com todas as suas 
necessidades, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à transferência de 
competências, informou que nos termos da Lei nº 50/2018, apenas as competências que são 
para rejeitar têm de ser submetidas à Assembleia Municipal e portanto a competência da 
Educação, uma vez que é para assumir, não necessita de ser aprovado por aquele órgão, aliás, 
em bom rigor, as competências já estão todas delegadas nos municípios desde 01 de janeiro 
de 2019 e portanto não lhes cabe aceitá-las mas sim recusá-las.------------------------------------------
Relativamente ao Centro Escolar de Santiago Maior mantém-se a informação que deu na 
reunião de 05 de fevereiro de 2020.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais, acrescentou que o Município de Beja já protocolou neste 
momento com o Ministério da Educação cerca de 1.000.000,00 € para a 1ª fase da obra do 
Centro Escolar de Santiago Maior, que será executada em 3 fases, conforme acordado com o 
Gabinete de Arquitetura. Esta 1ª fase será para remoção do amianto do telhado, que é para o 
executivo uma prioridade e depois seguem-se as outras duas fases que serão outros tipos de 
intervenção, nomeadamente climatização, plano tecnológico, requalificação do ginásio, etc., 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha referiu que não se deve confundir descentralização com 
desconcentração, ou seja, uma descentralização efetiva não pode ser uma imposição, tal como 
o senhor Presidente da Câmara acabou de dizer que os municípios têm que aceitar naquela 
data. Depois não pode ser avulsa, tem de ser universal e os municípios já estão escaldados 
com outras questões, como por exemplo os transportes escolares, em que a responsabilidade 
passou para as câmaras fazendo com que quem tinha três ou quatro circuitos passasse a ter 
vinte, portanto isto não é descentralização mas sim desconcentração. Por outro lado considera 
que só deve ser transferido para os municípios aquilo que destes deve ser, caso contrário deve 
ser o Governo a aceitar e se quiser transferir competências na área da Região então que criem 
Regiões Administrativas, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, lembrou que este processo de 
descentralização não foi imposto de forma unilateral pelo Governo, foi sempre acompanhado 
de perto e negociado com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e ainda no último 
Congresso realizado na cidade de Vila Real, mesmo sendo conhecidas algumas deficiências 
nalguns diplomas, a esmagadora maioria de autarcas presentes se reviu nele, daí os 
municípios, faseadamente, poderem aceitar ou rejeitar as competências a serem transferidas 
de forma a ajustarem a sua capacidade municipal sobre cada uma delas, disse.---------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de protocolo de parceria;------------------------------- 

 
Presente o protocolo de parceria a celebrar entre a Confederação do Comércio e Serviços de 
Portugal e a Câmara Municipal de Beja, que constitui documento anexo número um e faz 
parte integrante da presente ata, para criação de um Observatório com a designação “Os 
serviços, a competitividade urbana e a coesão territorial” e cujo propósito será o de produzir 
informação e conhecimento relevante relacionados com os objetivos enunciados e, também, 
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impulsionar o desenvolvimento de possíveis ações colaborativas de adesão voluntária, 
envolvendo diferentes atores e que contribuam para elevar os níveis de eficiência coletiva, 
nomeadamente a nível de conceitos, ideias e conteúdos.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 124)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de aditamento a protocolo de cooperação 

e colaboração;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o aditamento ao protocolo de cooperação e colaboração celebrado entre a 

Associação Cantinho dos Animais e a Câmara Municipal de Beja.---------------------------------------
Entenderam as partes, como oportuno prever a alteração do previsto na cláusula 2ª do 
protocolo em causa, passando assim a mesma a ter a seguinte redação:-------------------------------
1 - [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) A colaborar na realização de eventuais ações de sensibilização e campanhas de esterilização de 
animais a desenvolver pelo segundo outorgante;------------------------------------------------------------------------
2 - […] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Atribuir um apoio financeiro mensal no valor de 1.000,00 € (mil euros), com o objetivo de melhorar 
as condições necessárias ao normal funcionamento das atividades do primeiro outorgante.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 125)---------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário considerou justíssima a aprovação deste apoio, contudo não deixou 
de lamentar que tenha sido publicado nas redes sociais, pelo senhor Presidente da Câmara, a 
informação de que este aditamento ao protocolo, que prevê um apoio de 1.000,00 € mensais, 
tinha sido atribuído no dia anterior, aqui está a confirmação que o mesmo não tinha sido 
atribuído porque não tinha sido aprovado e portanto são estes detalhes que ilustram depois a 
consideração que há com o executivo em não permanência, disse.-------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino disse que aquilo que foi publicado nas redes sociais e que a 
vereadora Sónia leu foi que estava a ser preparada uma informação para atribuição de um 
apoio financeiro mensal à Associação, no valor de 1.000,00 €, para vir a deliberação da câmara 
e nada mais do que isso, aliás, informação essa que pode ser confirmada através do próprio 
facebook.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, confirmou aquilo que a vereadora Marisa 
acabou de dizer, isto é, que não foi nenhuma publicação da Câmara Municipal nem do seu 
Presidente individualmente, mas sim uma reação que não costuma ter, em que acabou por 
referir o valor a uma pessoa que ao reagir a um comunicado do PSD nesse mesmo dia deixa na 
publicação sobre a escritura do terreno do hospital privado o seguinte comentário “então 
disponham de uma verba para o Cantinho dos Animais que bem merece e assim acalmam a 
preocupação do PSD”. No entanto estranha é que esse comunicado tenha saído quatro ou 
cinco horas depois de o executivo ter contatado o Cantinho dos Animais para informar que 
estavam a preparar uma proposta com estas caraterísticas, disse.--------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de ratificação de acordo de cooperação;------------------------------ 

 
Presente o acordo de cooperação celebrado entre o Município de Beja e a Pedra Angular – 

Associação dos Amigos do Património da Diocese de Beja, que constitui documento anexo 

número dois e faz parte integrante da presente ata, que estabelece as vontades entre as 
partes relativamente à definição de um modelo de colaboração que enquadre e defina o 
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conteúdo de uma parceria para a organização e promoção de eventos com impacto nacional e 
internacional, nos anos de 2020 e 2021, com um apoio por parte da Câmara Municipal no valor 
de até 9.000,00 € por ano, independentemente de se realizar apenas o Festival “Terras Sem 
Sombra”, ou outros eventos.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 126)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Propostas de aprovação de Regulamentos;------------------------------------------ 

 
Considerando que, pela Lei nº 51/2018, de 16 de agosto, já também alterada pela Lei nº 
71/2018, de 31 de dezembro, foram introduzidas alterações no Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro, tendo este diploma legal sido objeto de republicação em anexo à já citada Lei nº 
51/2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que a Lei nº 51/2018, entrou em vigor a 1 de janeiro de 2019, conforme 
estabelecido no artigo 12º.------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que as alterações introduzidas pela Lei nº 51/2018 têm impacto nos poderes 
tributários de que os municípios dispõem é absolutamente necessária a aprovação de um 
Regulamento que contenha o respetivo regime jurídico.----------------------------------------------------
Face ao exposto, apresenta-se a proposta de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais 

do Município de Beja, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata, que deverá ser submetida a consulta pública e posteriormente à aprovação da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a consulta pública.(Deliberação nº 127)----- 
 
Considerando que o período de consulta pública do Regulamento de Serviço de Gestão de 
Resíduos Urbanos da RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M., terminou 
sem que tenham sido apresentadas sugestões e que durante esse período foi solicitado à 
ERSAR a emissão de parecer sobre o projeto, em cumprimento do disposto no nº 4 do artigo 
62º do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, parecer que em síntese recomendou a 
introdução de algumas alterações decorrentes de “alterações legislativas ocorridas”, bem 
como de algumas “melhorias”, sem prejuízo de considerar que o projeto “contempla o 

conteúdo mínimo estabelecido pela Portaria 34/2011, de 13 de janeiro, refletindo, ainda, (…) o 

modelo de regulamento elaborado pela ERSAR”.---------------------------------------------------------------
Após análise das recomendações e sugestões vertidas na informação da referida entidade 
reguladora, concluiu-se que as mesmas são de acolher na íntegra, na medida em que, na sua 
maioria, decorrem de legislação aplicável e em vigor, e, como tal, são vinculativas, sendo certo 
que a sua consagração no projeto de regulamento submetido àquela entidade reguladora, 
bem como a consulta pública, não determina a introdução de quaisquer alterações 
substanciais ao seu conteúdo.--------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, procedeu-se à alteração do projeto de Regulamento de Serviço de Gestão de 

Resíduos Urbanos da RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M., que 
constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata, e que foi 
aprovado em reunião de Conselho de Administração na sua reunião de 12 de fevereiro de 
2020, submetendo-o à Assembleia-Geral e às Câmaras Municipais de Almodôvar, Barrancos, 
Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa, para aprovação destes órgão bem como 
das suas respetivas Assembleias Municipais, aprovação esta que terá de ocorrer 
imperiosamente durante o primeiro semestre de 2020, tal como exigido pela ERSAR.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

128)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.5. – Proposta de ratificação de contratos;---------------------------------------------------- 

 
Presente o contrato de arrendamento para fim comercial a celebrar entre Maria Teresa 

Agostinho dos Reis Fernandes Jacinto e a Câmara Municipal de Beja, que constitui 
documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata, da fração autónoma 
identificada pela letra “A”, correspondente a uma divisão no rés-do-chão direito, destinada a 
comércio, sito na Rua António Sardinha, loja nº 4A, em Beja, União das Freguesias de Beja de 
Santiago Maior e São João Baptista, inscrito na matriz predial urbana da mencionada freguesia 
sob o artigo 1853, com a licença de utilização nº 2/90 , pelo prazo de 1 (um) ano, com início em 
01/03/2020 e termo em 28/02/2021 e renovar-se-á automaticamente no seu termo, por iguais 
e sucessivos períodos de tempo, sem prejuízo do direito de as partes se oporem à sua 
renovação nos termos legais, com uma renda mensal de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros), 
paga até ao dia 08 do mês a que disser respeito, para funcionamento da Loja Social.---------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 129)---------------------------------------------- 
 
Presente o contrato avulso de conceção da cafetaria do Pax-Júlia Teatro Municipal a celebrar 

entre a Câmara Municipal de Beja e Tomás Filipe Parreira Guerreiro, que constitui 
documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata, pelo prazo de 1 (um) 
ano, em que o segundo outorgante pagará, mensalmente, ao Município de Beja, a rende de 
50,00 € (cinquenta euros), já com impostos incluídos.---------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 130)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;----------------------------------- 

 
Requerido por MEDIBEJA – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
o prédio sito na Rua do Forno, nº 11, em Beja, pelo valor de 55.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 131)-------- 
 
Requerido por Jorge Miguel de Oliveira Caetano, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua Dr. António José de Almeida, nº 12, em Beja, pelo valor de 122.100,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 132)-------- 
 
Requerido por Maria de Fátima Marques Alegria, Cabeça de Casal de Herança, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Natália Correia, nº 8, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 
81.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 133)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração A do prédio sito na Rua de Mértola, nºs 28, 30, 32 e 34, em Beja, 
pelo valor de 200.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão 
não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no 



 

Página 7 de 14 
 

exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 134)-------- 
 
Requerido por Maria Luísa da Cruz Viegas Neves, que pretendendo vender a fração G do 
prédio sito na Rua dos Infantes, nº 3, 1º andar, em Beja, pelo valor de 120.000,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 135)-------- 
 
Requerido por Maria Luísa da Cruz Viegas Neves, que pretendendo vender a fração H do 
prédio sito na Rua dos Infantes, nº 3, 2º andar, em Beja, pelo valor de 80.000,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 136)-------- 
 
 

2.7. – Pedido de prorrogação do prazo para a apresentação da 

comunicação prévia com vista à realização da operação urbanística;--------- 

 
Parecer nº 230 DAU/SAP, de 09 de janeiro de 2020, do Gabinete Jurídico, informando o 
seguinte relativamente ao pedido de prorrogação do prazo para a apresentação da 
comunicação prévia com vista à realização da operação urbanística – construção de edifício 
destinado a habitação própria com o objetivo final de atribuição do certificado ambiental de 
construção sustentável – Sistema Lider A, sita na ligação do Bairro do pelame à Quinta D’El Rey, 
Lote 53, em Beja, solicitado por António José Vargas Gatinho.-------------------------------------------
No seguimento da abertura do procedimento de concurso público para a adjudicação da venda 
de 15 lotes de terreno na área abrangida pelo Plano de Pormenor de Ligação do Bairro do 
Pelame à Quinta D’El Rey, por deliberação da Câmara Municipal de 05 de julho de 2017, o 
requerente adquiriu o lote nº 53, por escritura de compra e venda celebrada no dia 13 de 
setembro de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Atentas as condições gerais e especiais constantes do Caderno de Encargos (peça que faz parte 

integrante do referido procedimento concursal), o proprietário do lote dispunha do prazo de um 
ano a contar da data da celebração da escritura para iniciar a construção, isto é, devia ter 
iniciado a construção até ao dia 14 de setembro de 2019, o que não se verificou.-------------------
Segundo o requerente, não foi possível a apresentação da comunicação prévia por "razões 
profissionais". Por isso, solicita a prorrogação do prazo por um ano para iniciar a construção da 
edificação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos das cláusulas 6ª e 13ª do Caderno de Encargos, que a seguir se transcrevem para 
melhor entendimento, o requerente ao adquirir o lote nº 53 ficou sujeito ao cumprimento das 
seguintes obrigações:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula de reversão: O Município de Beja reserva-se o direito de acionar a cláusula de 
reversão dos lotes de terreno, mencionada no ponto 4.5., se a construção da edificação não 
for realizada no prazo fixado na cláusula 13ª do presente documento, sem motivo justificável. 
Verificando-se a situação prevista no número anterior, o lote de terreno será pago ao 
adquirente, apenas após uma nova alienação do mesmo e recebimento da totalidade do 
preço. O lote de terreno será pago pelo valor de venda, deduzido de um montante pecuniário 
correspondente a 75% daquele valor.----------------------------------------------------------------------------
Prazo para o início e para a conclusão da construção: O proprietário do lote de terreno dispõe 
do prazo de 1 (um) ano para iniciar a construção da moradia, a contar da data de celebração da 
escritura pública de compra e venda. O prazo para concluir a obra é de 2 (dois) anos, a contar 
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da data da apresentação da mera comunicação prévia. Por motivos devidamente justificados e 
fundamentados e a requerimento dos interessados, poderá a Câmara Municipal, caso a caso, 
prorrogar os prazos fixados.-----------------------------------------------------------------------------------------
Retira-se de ambas as cláusulas que, a Câmara Municipal, em casos devidamente justificados e 
fundamentados, pode prorrogar o prazo para o início e para a conclusão da obra.------------------
No caso em concreto, o interessado apenas refere genericamente que não foi possível 
apresentar a comunicação prévia "por razões profissionais", havendo a necessidade de indicar 
de forma mais clara e precisa os motivos que impossibilitaram a apresentação da comunicação 
prévia e o início da obra no prazo fixado.------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, sugere-se que o pedido de prorrogação do prazo por um ano para o início da 
construção seja submetido à apreciação e votação do órgão executivo.--------------------------------
Para o efeito, deve o requerente, previamente, fundamentar melhor o seu pedido, conforme 
indicado em 7, ao abrigo do disposto no artigo 108º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), no prazo de 10 dias úteis.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 137)----------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de Edital;----------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital – Exumação de cadáveres:--------------------------------------------------------------------
“LUÍS ALBERTO DA SILVA MIRANDA, Vereador do Pelouro do Ambiente e Espaços Verdes da 
Câmara Municipal de Beja, faz saber que:-----------------------------------------------------------------------
Nos termos dos artigos 39º e 40º do Regulamento do Cemitério e tendo decorrido o período 
sobre a data da inumação dos cadáveres identificados na listagem que se junta e que constitui 
documento anexo número sete que faz parte integrante da presente ata, sepultados no 
Cemitério Municipal de Santa Clara, em Beja, foi resolvido proceder à sua exumação, pelo que 
se convidam os familiares ou responsáveis dos falecidos a entrar em contacto com os Serviços 
do Cemitério, no prazo de trinta dias, a fim de ser acordada a data em que terá lugar a 
exumação e o destino a dar às ossadas.--------------------------------------------------------------------------
Findo que seja o prazo fixado no presente aviso, sem que os interessados promovam qualquer 
diligência, será feita a exumação, considerando-se abandonadas as ossadas existentes, as 
quais serão enterradas no próprio coval a profundidade superior à estabelecida no 
Regulamento.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 138)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Propostas de atribuição de subsídios;--------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Sementes de Vida, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito 
da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.--------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de mil euros.(Deliberação nº 139)- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a atribuição de 
um apoio financeiro, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de mil euros.(Deliberação nº 140)- 
 
Solicitado pelo Centro Social e Cultural Imaculada Conceição de Salvada, a atribuição de um 
apoio financeiro, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
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Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de mil euros.(Deliberação nº 141)- 
 
Solicitado pela Associação de Defesa do Património de Beja, a atribuição de um apoio 
financeiro, no âmbito da realização de atividades no ano 2020, nomeadamente para:-------------
Festa do Azulejo de Beja | SOS Azulejo – 10.000 € (inclui publicações em várias línguas, do tipo 
brochura);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Festa das Maias – 1.750 € (com internacionalização, cooperação do Museu de Olivenza);----------------
Ciclo de Conferências – 750 € (arqueologia e temáticas do património cultural);---------------------------
Livro digital sobre Azulejaria de Beja – 2.500 €;----------------------------------------------------------------
2ª edição das rotas de azulejaria de Beja – 1.800 €;-----------------------------------------------------------
Pintura conservação e pintura do exterior (propriedade da CMB) – 8.500 €.-----------------------------
Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU atribuir um subsídio no 
valor de três mil euros para a Festa do Azulejo e um subsídio no valor de mil setecentos e 
cinquenta euros para a Festa das Maias.(Deliberação nº 142)----------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
“Considerando o apoio proposto pelo executivo a tempo inteiro manifestamente insuficiente, 
com uma redução de 75% relativamente a anos transatos, para fazer face a um conjunto de 
atividades de caráter nacional, nomeadamente ao que à azulejaria diz respeito, uma vez que as 
atividades levadas a efeito na cidade correspondem a mais de 50% daquilo que se faz a nível 
nacional e que muito nos devia orgulhar;------------------------------------------------------------------------
Considerando que a Câmara Municipal com esta proposta se está a demitir ao não atribuir um 
apoio condigno a uma atividade desta natureza, criando graves dificuldades à associação; e 
considerando que as restantes atividades não são apoiadas, não lhes resta outra opção que 
não seja absterem-se nesta votação.”---------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar, a atribuição de um apoio financeiro, no 
valor de 15.000,00 €, no âmbito da realização do FITA – Festival Internacional de Teatro do 
Alentejo, por considerarem ser um valor razoável, tendo em conta a qualidade e quantidade 
de programação que o FITA todos os anos traz até Beja.-----------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de dez mil euros.(Deliberação nº 

143)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 1710, de 02 de março de 2020, do Serviço de Desporto, propondo, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2020, o pagamento da 1ª tranche, 
a título de adiantamento, às associações do concelho com oferta desportiva regular na época 
2019/2020, identificadas no documento que se junta e que constitui anexo número oito que 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade aprovar a 1ª tranche, no valor de cinquenta e quatro mil e 
oitocentos euros, a transferir para as associações do concelho com oferta 
desportiva.(Deliberação nº 144)------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído, licença de recinto improvisado e licença 

de ocupação de espaço público;----------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído para a realização de um baile de Carnaval, no Centro de 
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Convívio de Santa Clara do Louredo, no dia 22 de fevereiro de 2020.------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 145)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportiva Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de uma sessão de karaoke 
na sede da requerente, sita na Rua de Jesus, nº 17, em Beringel, no dia 14 de fevereiro de 
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 146)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Tempo Castiço – Associação de Jovens, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização e um baile de Carnaval, no 
dia 24 de fevereiro de 2020, no pavilhão do Jardim de Infância do Penedo Gordo.------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 147)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado para a realização 
de uma largada de gado bravo na Rua Dr. António Covas Lima, em São Matias, no dia 22 de 
fevereiro de 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 148)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária D. Manuel I, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto 
improvisado para a realização do evento "END GAME", no Pavilhão Institucional, no Parque de 
Feiras e Exposições, no dia 28 de fevereiro de 2020.---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 149)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Instituto Politécnico de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado para a realização do 
evento "Crioulofonia 2020", junto ao estabelecimento "Luis da Rocha", no dia 29 de fevereiro 
de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 150)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de ocupação de espaço público para a realização de um Festival Taurino, 
no dia 14 de março de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 151)----------------------------------------------- 
 

 

2.11. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 

de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Maddogs Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Setúbal, no dia 22 de fevereiro de 2020.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 152)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Maddogs Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Setúbal, no dia 29 de fevereiro de 2020.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 153)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Maddogs Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação o Estoril, no dia 08 de março de 2020.---------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 154)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Santo André, no dia 18 
de abril de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 155)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Misto Searas ao Vento da aldeia da Trindade, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação entre Trindade e 
Marvão, com paragem em Vila Viçosa e em Castelo de Vide, no dia 12 de julho de 2020.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 156)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Amieira, no dia 18 de março de 
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 157)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Patronato de Santo António, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa, nos dias 07 e 08 de abril de 2020.---------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 158)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 42, relativo ao dia três de março 

de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, cento e 

quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco euros e doze cêntimos, sendo setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um euros e setenta e seis cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e seis mil, setenta e três euros e trinta e seis cêntimos 
de operações não orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Hélder Parrinha voltou a colocar o eterno problema da deposição indevida de 
sacos do lixo junto aos moloks, neste caso por de trás da Escola nº 4, bem como a deposição 
de monstros domésticos.--------------------------------------------------------------------------------------------
Deixou também uma crítica à Divisão de Zonas Verdes, nomeadamente no que respeita à 
limpeza efetuada na árvore que se encontra em frente ao café situado na Rua Marques da 
Costa, que de limpeza não tem nada porque o que fizeram foi cortar os ramos que faziam 
sombra aos bancos lá existentes mas deixaram a ramagem por cima do telhado da casa, 
ficando a impressão que os cortes são feitos a pedido. No cruzamento da Rua António 
Sardinha com a Rua Dr. António Covas Lima junto ao Sindicato dos Bancários, existem também 
umam árvores, e não é a primeira vez que fala disto, que se as pessoas abrirem as janelas as 
pernadas entram pela casa dentro, de maneira que seria bom haver indicações aos serviços 
para procederem a limpezas como devem de ser feitas, disse.-------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias, relativamente à questão que o senhor Hélder Parrinha levantou sobre 
a poda de árvores deu conhecimento que na ciclovia próximo da coberta de eucaliptos antes 
do parque urbano próximo da rotunda de Aljustrel cortaram um pinheiro manso, saudável, por 
causa dos cabos de alta tensão que passavam por cima. Ora situações destas, na sua opinião, 
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sacrificam a cidade aos interesses, neste caso, ou das Estradas do Alentejo ou da EDP. O que é 
um paradoxo é que a central elétrica esteja situada dentro da cidade e não aconteça nada para 
resolver este problema. Há 25 anos houve um debate sobre a localização da central da EDP, até 
pelos efeitos que esta provocava, e a situação continua, portanto é apenas uma chamada de 
atenção uma vez que não sabe como é que a Câmara Municipal pode atuar relativamente a 
estas matérias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à forma como se faz a poda das árvores, considera que a Câmara Municipal 
pode e deve moralizar os seus funcionários para que a mesma seja feita em condições de 
maneira a não se deixar feridas nas árvores que aceleram o envelhecimento do tronco.----------
Relativamente à falta de civismo da população pensa que pouco ou nada a Câmara Municipal 
pode fazer, é um problema que vem crescendo e não percebe como é que passados estes anos 
todos as pessoas não tenham interiorizado hábitos de comportamento, educação e de 
respeito pelo bem comum. A acompanhar isto vem a história dos excrementos de canídeos, 
cada vez mais acentuado na cidade, ficando os seus donos impávidos e serenos a ver sem 
limpar, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente a esta última questão dos 
canídeos, lembrou que a União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, 
durante um conjunto de anos disponibilizaram os sacos de recolha em locais públicos de 
alguns parques e determinadas zonas da cidade, mas entretanto optaram por retirá-los, 
porque os rolos que eram colocados desapareciam em poucas horas e então por uma questão 
de economia de escala e porque era incomportável em termos económicos estar a substituir 
com frequência tão grande número de rolos de sacos, a Junta optou por disponibilizá-los aos 
interessados na sua sede. Já foram procuradas várias soluções que não resultaram mas crê que 
aqui a questão passa mesmo pelas contraordenações, que existem para ser aplicadas quando 
necessário, porque a constante é “bater” na sensibilização que é sempre o primeiro passo para 
tudo, o problema é que se anda a sensibilizar há vários anos e o certo é que, embora haja 
muitas pessoas quem têm boa prática, há outras que não a utilizam, portanto nesta matéria 
haverá a necessidade de passar da fase da sensibilização para a fase da contraordenação para 
os donos de canídeos que sistematicamente e repetidamente deixam os dejetos destes na via 
pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino quis acrescentar que reside numa rua sem saída onde é prática 
comum os munícipes saírem de casa para ir passear o cãozinho que acaba por fazer as 
necessidades à sua porta e portanto acha que é um dever de todos chamar a atenção da 
pessoa que não apanha o dejeto do seu cão, o que por norma faz. Depois convém reforçar a 
comunicação para informar as pessoas que a Postura Municipal contempla coimas entre 
150,00 € a 250,00 € para pessoas que levem os canídeos à rua e não apanhem os dejetos, mas 
para isso é necessário reportar ou à polícia de Segurança Pública para identificar os autores ou 
à Câmara Municipal, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os comerciantes das Ruas D. Diniz, D. Manuel I e Largo Dr. Lima Faleiro, senhor Fernando 
Gonçalves, proprietário do estabelecimento Cantinho do Castelo, senhora Palmira Rolim, 
proprietária de uma pastelaria e Maria Correia em representação do seu pai proprietário do 
estabelecimento Snack-Bar 32, colocaram as seguintes questões, tendo conta as obras de 
implementação de percursos acessíveis que estão a decorrer naquela zona:--------------------------
Dentro da transparência que este executivo tanto prima por ter, questionaram porque é que 
nunca foram informados que as mesmas se iam iniciar. Souberam da obra por acaso através da 
agenda cultural do mês de fevereiro, na qual vem a informação que a duração prevista são seis 
meses, o que não acreditam uma vez que está parada há pelo menos três semanas.---------------
Diminuindo drasticamente movimento naquela zona, com perda enorme de clientela porque 
as pessoas pura e simplesmente não passam ali, perguntaram quem é que os vai ajudar neste 
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momento para fazer face às despesas mensais que têm.----------------------------------------------------
Referiram ainda que no início do mês passado foi pedida uma reunião com o senhor 
Presidente e a seguir ao senhor vereador Luís Miranda, como até hoje não houve qualquer 
resposta decidiram deslocar-se a esta reunião para tentarem obter algumas respostas.-----------
Perguntaram ainda, uma vez que no centro histórico qualquer morador que necessite fazer 
uma obra não pode mudar um parafuso que seja porque descaracteriza o mesmo, se aquela 
intervenção, que prevê a colocação de lajes retirando a calçada à portuguesa, não vai 
descaracterizar a zona e se não irá acontecer o que acontecia na Praça da República com 
quedas frequentes uma vez que as mesmas se tornavam escorregadias.-------------------------------
Finalmente chamaram a atenção para a lixeira que se encontrava ontem, dia 03, ao lado do 
molok, que é uma vergonha para a cidade e para a dificuldade enorme que existe neste 
momento para estacionar na zona.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente às podas que têm sido executadas também verificou e 
concorda que as mesmas não estão a ser feitas convenientemente pelo que irão ser tomadas 
providências nesse sentido e se por ventura foram feitas a pedido e não de uma forma 
sistemática irá inteirar-se disso.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos moloks referiu que no centro histórico foi feita uma campanha de 
sensibilização com toda a população residente por uma empresa especializada, reforçada 
pelos serviços da câmara e com a ajuda das juntas de freguesia e aquilo que acontece não é 
por falta de sensibilização mas pura e simplesmente por vandalismo, porque quatro moloks 
foram selados e quatro moloks foram violentados por uma só pessoa portanto há uma 
atividade criminal neste processo e a Câmara Municipal agirá em conformidade.-------------------
Relativamente à obra dos percursos acessíveis informou que a mesma está a ser executada de 
forma faseada e o pavimento na parte que está a ser intervencionada vai ser reposto o mais 
breve possível.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois a obra não está parada, está sim em fase de escavação arqueológica por determinação 
da Direção Regional de Cultura, questão previsível e que estava contemplada no processo.------
A obra foi sujeita ao escrutínio não só da Câmara Municipal como foi submetida a pareceres e 
aprovação de entidades externas com responsabilidades e competências para aprovar os 
projetos que serão executados.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à comunicação da execução da obra, referiu que na semana da mobilidade 
2018 e 2019, foram feitas exposições e visitas guiadas aos locais a explicar o projeto, foram 
feitas reuniões públicas de apresentação do mesmo, o convite foi entregue em todas as ruas 
que iriam sofrer a intervenção, foi executado um folheto de divulgação do início das obras 
distribuído em todas as ruas implicadas duas semanas antes, foi afixado um Edital em 28 de 
janeiro de 2020, foi feita informação à comunicação social em janeiro de 2020, em fevereiro 
de 2020 deslocaram-se técnicos da autarquia para falar com os proprietários dos 
estabelecimentos e o site da Câmara Municipal tem informações da obra e imagens em 3D, 
portanto não foi por falta de divulgação que as coisas correram mal. Agora existem 
constrangimentos, têm essa noção, porque é uma obra difícil mas que irá melhor muito a 
circulação das pessoas com mobilidade reduzida uma vez que as lajes que serão colocadas não 
são de mármore polido mas sim de granito bujardado, material em si antiderrapante.-------------
Para terminar referiu que do ponto de vista do executivo estão a melhorar aquela zona da 
cidade que é muito importante para o turismo e para a cultura mas há que contar com os 
imponderáveis e imprevistos e quando se executam obras desta natureza infelizmente e 
porque não pode ser de outra forma há sempre quem sofra as consequências, disse.-------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu ainda as seguintes notas sobre esta 
matéria:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Mercado de Santo Amaro irá voltar ao seu local habitual assim que a rua for aberta mas, 
entretanto, dentro de duas semanas irá receber a peixaria do mercado municipal e a autarquia 
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irá promover uma forte campanha de marketing e de promoção com a frase: “Compre 
tradicional, compre local”.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi recebida uma comunicação da Direção Regional de Cultura a informar que até ao dia 13 de 
março de 2020 só autoriza escavações e não autoriza a colocação de qualquer laje ou 
pavimento, portanto na melhor das hipóteses isso só acontecerá a partir de 16 de março.------- 
Referiu que efetivamente enquanto a Rua D. Diniz estiver fechada, naturalmente que há fortes 
constrangimentos para os proprietários de estabelecimentos, têm essa noção, mas era 
expetável que fosse ali encontrado algum achado arqueológico de monta. Disse que os seis 
meses anunciados foi um período muito lato que se estabeleceu porque o que está 
objetivamente previsto para a obra naquela zona são dois meses se não houvesse achados 
arqueológicos, havendo, podem demorar sensivelmente três meses.-----------------------------------
Finalmente deu ainda conhecimento que do lado oposto às casas de banho públicas no relvado 
do castelo será instalado um mupi interativo e dentro dele será colocado um conjunto de 
animação e de equipamento multimédia pelo que aquela zona vai ficar fortemente valorizada 
e a expetativa é que se possa abrir a Rua D. Diniz o mais rapidamente possível uma vez que a 
mesma é fundamental até em termos de trânsito automóvel, disse.------------------------------------ 
 
 

4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 
e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 18 de março 

de 2020 


		2020-03-18T11:54:43+0000
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2020-03-18T17:21:41+0000
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




